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Közismereti munkaközösség 

A munkaközösség kiemelt feladatai a 2021/22. tanév során  

o Oktatási alapdokumentumok 
 
Munkaközösségünk tagjainak elsődleges célja, hogy munkáját a napi kihívásoknak megfelelve végezze. 
Ennek érdekében a megváltozott, új alapdokumentumokkal meg kell ismerkedni a pedagógusoknak. 
Oktatási dokumentumaikat (tanmenet, tematikus terv) az ezekben a dokumentumokban megjelenő 
tartalmaknak, elveknek megfelelően kell módosítani. 
 
Alapdokumentumok – felmenő rendszerben 

− a 2020. NAT  

− a 2020. Nat-hoz kapcsolódó kerettantervek,  

− a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei 

− SZAKKÉPZÉS 4.0 – A SZAKKÉPZÉS ÉS FELNŐTTKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁNAK 

− KÖZÉPTÁVÚ SZAKMAPOLITIKAI STRATÉGIÁJA – (1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat) 

− a szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény és  

− végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet  

− 2021/2022. tanév rendje (2021. június 10.) 

 
Alapdokumentumok – kifutó rendszerben 

A szakiskolai, szakképző osztályok és a készségfejlesztő osztályok tervezési dokumentációjának 

előkészítése-elkészítése az érvényben lévő kerettantervek alapján. 

 

Tanmenetek szükség szerinti átdolgozása és/vagy kidolgozása a fentiek szerint. A tanmeneteket a 

munkaközösségvezetők szeptember hónapban ellenőrzik. A bemeneti diagnosztikai mérésekre különös 

figyelmet fordítunk. A tematikus mérések eredményeit elemezzük, a tervezéskor figyelembe vesszük. A 

tantervi követelményeket a helyi tantervben rögzítjük, a számonkérés, értékelés ennek megfelelően 

történik. Az értékelés, a tanuló és szülő tájékoztatása a Kréta rendszeren belül történik.  

 
A Kréta rendszert használják a pedagógusok az értékelésre, a szülővel való üzenetváltásra. A tanulók 
tanulmányi eredményességének, lemorzsolódással való veszélyeztetettségének nyomon követésére 
jól használható az ESL rendszer. Az osztályfőnökök figyelemmel kísérik osztályuk tanulóinak 
haladását, hiányzását, esetleges veszélyeztetettségét (lemorzsolódás szempontjából), s időben 
megteszik a szükséges intézkedéseket. 
A Kréta kérdőív felülete jól használható beszámoltatásra, ellenőrzésre. A Kréta tudásbázis 
folyamatosan bővíthető – esetlegesen szükséges digitális átállás esetén használható. A 
munkaközösség feladata, hogy esetleges digitális átállásra felkészüljön. A Kréta felületet használva 
kialakítsa tantárgyi feladatbank készletét. 
A tanév során a dokumentáció elemzés kiemelt része a Kréta napló rendeltetésszerű többfunkciós 
használata. A tanévben a szakmai felkészülés során kiemelt feladataink megvalósítása és a szakmai 
munka minőségének megőrzése-emelése érdekében kiemelt szerepet kap a dokumentáció 
ellenőrzése és az óralátogatások. Az óralátogatásokról minden esetben hospitálási feljegyzés készül. 
A tervezés során az alábbiak szerepelnek hangsúlyosan: 

o témahetek, témanapok, projektek megvalósítása 

o óralátogatások 

o továbbképzések (belső, külső, bemutató órák) 

o versenyek (azokra való felkészítés) 
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A már gyakorlattá vált projektoktatást fenntartjuk-folytatjuk. A projektek az iskolai táblázatban leírtak 

szerint valósulnak meg.  A projektmunka, a projektzárás osztály, ill. iskolai körben valósul meg. A 

projektmunka ellenőrzése az osztályfőnök vezetésével az osztályban tanító team feladata. Ha a 

projektzárás iskolai szintű rendezvény (pl. valamelyik témahéttel összekapcsolva) a tanulók egymás 

munkáiból is tanulnak. 

 

A 2021/2022. tanév rendje ajánlása szerint csatlakozunk az Oktatási Hivatal által javasolt témahetekhez, 

témanapokhoz az alábbiak szerint. 

o PÉNZ7 –  pénzügyi és vállalkozói témahét   2022. március 7-11. között, 

o Digitális Témahét      2022. április 4-8. között, 

o Fenntarthatósági Témahét     2022. április 25-29. között, 

o Magyar Diáksport Napja     2021. szeptember 24. 

o Idegennyelvi témanap     2021. október 4.  
 

Munkaközösségünk pedagógiai munkájának eredményességét bemeneti és kimeneti méréssel ellenőrizzük. 
A mérés szeptember és május hónapban történik. Az értékelés a Mérés-értékelés munkacsoporttal 
együttműködve történik. Tanév közben a tanmenet szerinti témazáró méréseket minden szaktanár elvégzi 
saját osztályában. A munkaközösségvezetők és a mérés-értékelés munkaközösség csoport vezetője 
ellenőrzi a munka folyamatosságát a Kréta naplón keresztül. 

o Egészségfejlesztési program 
 

Munkaközösségünk kapcsolódása az intézmény egészségfejlesztési programjához. 

Minden tantárgynak van csatlakozási pontja az egészségfejlesztéshez. A tervezéskor kiemelt figyelmet 

fordítunk az egészségfejlesztési terv kapcsolódó témáinak beemelésére a tanmenetbe, ezek megvalósulását 

ellenőrizzük (hospitálás). A kereszttantervi tartalmak mindegyike megjelenik a tervezéskor – s ez a 

tanmenetekben is jól nyomon követhető. 

A tanári példamutatás szerepe jelentős ezen a területen. Szintén jelentős a tanári gondosság is az 

egészségnevelés terén: a szüneteket lehetőség szerint az udvaron töltsék a tanulók; tanórán a helyes 

testtartás, a kar-kéz helyes írótartása folyamatos elvárás. Ebből a szempontból is fontos a tanulók tanórán 

belüli változatos tevékenységek megtervezése is.  

 

A tavalyi tanévben a pandémiára való tekintettel elkészült az intézményi járványügyi intézkedési terv. Az 

egészség megőrzését lehetővé tevő intézkedéseket megismerte az oktatóközösség. A járványügyi intézkedések 

megismerése, bevezetése intézményünkben megtörtént. Az ide tanévben is különös figyelmet fordítunk a 

higiéniai szabályok betartására. A tanulókat az első osztályfőnöki órán felkészítjük a balesetvédelmi, 

járványügyi tudnivalókra. 

A tanulókkal az osztályfőnök az első tanítási nap osztályfőnöki óráin megbeszéli a szükséges teendőket. Az 

osztályfőnökök tájékoztatják a szülőket és tanulókat a Kréta naplón keresztül; a szülőket az első szülői 

értekezleten is tájékoztatjuk. A szakos órákon és gyakorlati órákon az oktatók ismertetik a szükséges 

tudnivalókat.  

A tanórák alatt és között szellőztetés történik. A kézmosás és kézfertőtlenítő használatára külön gondot 

fordítanak a kollégák a tanulók körében. Minden pedagógus a saját tanóráján is ügyel a higiéniai szabályok 

betartására. 

Járványügyi intézkedések betartásának ellenőrzése minden pedagógus kötelessége; szabálytalanság észlelése 

esetén kötelessége figyelmeztetni a tanulót tanórán és tanórán kívül is. 
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o Lemorzsolódás megelőzése 

 
Fontos cél a tanulói érdeklődés felkeltése, fenntartása. Eszközei: a tanulói tevékenységre épülő 

módszerek – témanapok, témahetek, projektek.  

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók egyéni fejlesztési tervbe kerülésének figyelemmel kísérése 

havi ellenőrzéssel.  

o Tanítás nélküli munkanapok, témanapok, témahetek, 
projektek 

 
Tanítás nélküli munkanapok 

 dátum esemény  

1 2021.09.24. Magyar Diáksport Napja és Egészségnap 

2 2021.11.26. Pályaorientációs nap 

3 2021.12.21. DÖK nap 

4 2022.03.04. módszertani nap 

5 2022.04.22/25?. módszertani vásár 

6 2022.05.11. Miskolc város napja - családi nap 

7 2022.05.27. Szakmai nap 

Témanapok 

1 2019.09.24. Egészségnap 

2 2019.10.04. Idegennyelvi témanap 

3 2019.12.22. DÖK nap 

4 2022.06.15. Tehetségnap 

Témahetek 

1 2022. március 7-11. PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 

2 2022. április 4-8. Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete: Pénz7 – Okosan a hitelről 

3 2022. április 25-29. Digitális Témahét 

Projektek 

   11. 04. – 12. 16. I. 

2 01. 06. – 02. 17. II. 

3 02. 17. – 04. 18. III. 

4 04. 27. – 06. 08. IV. 

 

o Beiskolázási akcióterv  
 
készítése és végrehajtása tanulói létszámunk megőrzése és/vagy növelése érdekében. 

Munkaközösségünk csatlakozik az intézményi beiskolázási tervhez. 

Felvesszük a kapcsolatot a miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és EGYMI végzős osztályaival, 

és más városi, megyei iskolákkal. A Szeles úti tagozat, a Tüskevár tagozat és a készségfejlesztő tagozat 

osztályaival testvéroszályi kapcsolatot alakítunk ki.  

Először online kapcsolatteremtés, ismerkedés, bemutatkozás történik (szeptember, október), majd 

később többször személyes találkozás alkalmával nyerhetnek bepillantást iskolánk életébe a tanulók. 

Ekkor kapcsolódunk az adventi vetélkedő programjához. 

A program ütemtervét az alábbi táblázat tartalmazza. 
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Időtartam, 

határidő: 
Marketing tevékenység 

Tevékenység 

típusa: 
Célcsoport: Felelős: 

Intézményi 

résztvevők: 

Módszer, eszköz, 

erőforrás, helyszín: 

Eredmény 

(dokumentum, 

stb.) 

2021. 

október 1-

december 31. 

Partnerintézményekkel való 

kapcsolat kialakítása 

Proaktív 

kapcsolatépítés, 

adatbázis építés 

(Excel formátum)  

Külső, új ügyfelek: 

általános iskolákkal, 

intézményekkel, 

intézmény vezetőkkel, 

munkatársakkal 

Osztályfőnökök, 

munkaközösség vezetői 

által kijelölt emberek, 

szaktanárok. Benedek 

Julianna Rita 

Osztályfőnökök, 

munkaközösség 

vezetői által kijelölt 

emberek, szaktanárok. 

Benedek Julianna Rita 

Internet, telefon, 

személyes 

kapcsolatok 

kiaknázása. 

Adat, Excel 

formátumban 

2021. 

október 1-30. 
versenyfelhívások szervezése 

Iskolai 

műhelymunka, 

előkészületek 

Külső új ügyfelek: 

általános iskolák tanulói 

és családjuk; Belső, 

meglevő ügyfelek: 

tanulóink és családjuk 

Közismereti 

munkaközössége, 

munkaközösségvezető 

Iskolavezetőség utazó 

tagjai, utazó 

pedagógusok. 

Martin János Szakképző 

Iskola, Szakiskola és 

Készségfejlesztő Iskola 

tanműhelyek; Notebook, 

nyomtató, papír 

Versenykiírások; 

Akcióterv 

kialakítása. 

2021. 

október 1-31. 

Felvesszük a kapcsolatot a 

régió intézményeivel 

miskolci Éltes Mátyás Óvoda, 

Általános Iskola és EGYMI 

végzős osztályaival. A Szeles 

úti tagozat, a Tüskevár 

tagozat és a készségfejlesztő 

tagozat osztályaival 

testvérosztályi kapcsolatot 

alakítunk ki. 

Tanulók 

bemutatkozása, 

ismerkedése; 

Felület: Linoit, 

Padlet, eTwinning, 

hangouts 

lehetőségei 

Külső új ügyfelek: 

készségfejlesztős 

csoportok 

Farkas Erzsébet Vasvenszki Györgyi 
Online 

kapcsolatépítés 

Fényképek, 

honlap 

publikációk, 

facebook 

alkalmak 

kijelölése, közös 

platform 

kialakítása. 
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o Óralátogatási terv 
 

Látogatandó pedagógus tantárgy hónap hospitáló pedagógus 

Görgényi Adrienn kommunikáció november munkaközösségvezető és érdeklődő kollégák 

Kulik József Jelenismeret február munkaközösségvezető és érdeklődő kollégák 

o Horizontális tanulás, belső képzések terve 
  

Téma előadó résztvevők hónap 

Tartalmi szabályozók változása 

Kréta tananyagbank kialakításának lehetőségei 

Révész Rita 

 

műhelymunka – szakmaközi továbbképzés – 
több munkaközösség tagjai 

szeptember 

Kréta tananyagbank beválása  

Feladatlapok készítése 

Farkas Erzsébet műhelymunka – több munkaközösség tagjai február 

o Munkaközösségi megbeszélések témái 
 

szeptember felkészülés a tanévre – aktuális feladatok, határidők, ellenőrzés módja, gyakorisága, 

tanmenet, bemeneti mérések összehangolása, évközi mérések előkészítése  

Az NKP honlapja. Feladatkészítő alkalmazás használata, projektek aktualizálása 

október . Bemeneti mérések értékelése, fejlesztési irányok kijelölése. Felkészülés az 1. projektre 

november Kréta napló többfunkciós használata. Beiskolázási programhoz kapcsolódás előkészítése 

január  Félév záráshoz kapcsolódó teendők. A 2. projekt és a Pénzhét előkészítése  

március A Digitális Témahét és Fenntarthatóság Témahét előkészítése 

A tankönyvrendelés megbeszélése 

május A Kréta napló többfunkciós használatának beválása. Év közbeni mérések elemzése, 

felkészülés a kimeneti mérésre, aktuális évvégi feladatok megbeszélése. 

o Versenyek 
 

Szépírás verseny az írástudatlanság elleni küzdelem 
világnapján 

magyartanárok minden tanuló 09. 08. iskolai 

Mit olvastál ma? – szövegértési verseny 
(ismeretterjesztő szöveg) 

Sólyom Ágota 
Lévayné H. Mária 

szakmás oszt 
tanulói 

február. iskolai 

Rajz verseny: Kedvenc versem –– felkészülés a 
költészet napjára 

Dávid Andrea 
osztályfőnökök 

minden tanuló március-
április 

iskolai 

Hozz egy verset! – Költészet napja 
(tehetséggondozás) 

Farkas Erzsébet  minden tanuló 04.11. iskolai 
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Tevékenységek időrendben 
 

au
gu

sz
tu

s 

tevékenység felelős határidő meg-jegyzés 

felkészülés a tanévre a 2021/22. tanév feladatai. A tanulókról 
előzetes tájékozódás: szakértői papírjaik megismerése. Új 

tartalmi szabályozók megismerése. Aktuális feladatok, határidők, 
ellenőrzés módja, gyakorisága, tanmenet, bemeneti mérések 
összehangolása, évközi mérések előkészítése. Az NKP honlapja. 
Feladatkészítő alkalmazás használata 

mkvez 
osztályfőnök, 

szaktanárok 

08. 26  

osztályozó- és javítóvizsgák lebonyolítása szaktanárok 08. hó  

teremdekoráció, taneszközök készítése, előkészítése osztályfőnökök 08. hó  

tanmenetek átadása, átalakítása szaktanárok 08. hó  

 

sz
e

p
te

m
b

e
r 

 

tevékenység felelős határidő meg-jegyzés 

törzskönyvek megnyitása, bizonyítványok osztályfőnök 09.hó  

Egy osztályban tanítók megbeszélése osztályfőnökök 09. 9.  

Munkaközösségi megbeszélés: bemeneti és tantárgyi mérések 

előkészítése, lebonyolítása, értékelése – együttműködve a Mérés-

értékelés munkacsoporttal 

osztályfőnök 

szaktanárok, mkvez 

09 9 mig. 

adminisztrációs feladatok: naplók, egyéni fejlődési naplók 

megnyitása, egyéni fejlesztési tervek elkészítése vezetése, szakköri 

jelentkezések leadása 

szaktanárok, 

gyógypedagógusok 

szakkörvezetők 

09.  

Az írástudatlanság elleni küzdelem napja 

Szépírás verseny (tanak és éak) 

Kulik József, Kanizsay 

Katalin 
09.08.  

tanmenetek, projekttervek, témahét tervek leadása, ellenőrzése szaktanárok, 

osztályfőnökök 

09.hó  

Őszi nap-éj egyenlőség osztályfőnökök 09.21.  

Színházlátogatás megszervezése, folyamatos kapcsolattartás a 

színházi jegyértékesítővel 

Lévayné H. Mária 09.hó innov 

Dokumentáció ellenőrzése: A dokumentációellenőrzés innentől kezdve 

folyamatos, minden hónapban szúrópróbaszerűen megtörténik.  Teljes körű 

dokumentáció ellenőrzésre még januárban és májusban-júniusban kerül sor. 

mkvez 09.hó.  

 Múzeumlátogatás megszervezése, kapcsolatfelvétel, osztályok beosztálsa Lévayné H. Mária 09.hó innov 

 

o
kt

ó
b

e
r 

 

tevékenység felelős határidő megjegyzés 

I. témanap: idegennyelvi témanap Hortobágyi Orsolya 

Takács Veronika 
10. 04.  
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Martin János Szakképző Iskola, 

Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola 
Levelezési cím: 3529 Miskolc, Áfonyás u.18./A 

Tel.: (46)-562-200 

e-mail:  martin.titkarsag@miskolc-szc.hu 

www.martinjanos.hu 

Egyosztályban tanítók megbeszélése osztályfőnök 10.07  

Kapcsolatfelvétel az Éltes pedagógusaival: műhelymunka, a 

feladatok beosztása, a tevékenység megbeszélése – kapcsolódás a 

pályaválasztási akciótervhez 

Benedek Rita 10  

A nyolcadikos tanulók és a mi tanulóink bemutatkozása, 

ismerkedése - Felület: Linoit, Padlet, eTwinning, hangouts  

– kapcsolódás a pályaválasztási akciótervhez 

Farkas Erzsébet 

Vasvenszki Györgyi 

10 beisk 

terv 

Munkaközösségi megbeszélés: Bemeneti mérések értékelése, 

fejlesztési irányok kijelölése. Felkészülés az 1. projektre. 

munkaközösségvez

ető 

10.07  

Zenei világnap Sólyom Ágota 10.01.  

1. Tanítás nélküli munkanap. Magyar Diáksport és Egészségnap  

Kapcsolódás a kulturális és sport munkaközösség munkájához 
 09. 24.  

 

n
o

ve
m

b
e

r 

tevékenység felelős határidő megjegyzés 

Egy osztályban tanítók megbeszélése osztályfőnökök 11.04.  

Zenés délután szervezése Sólyom Ágota 11.22.  

2. Tanítás nélküli munkanap. Pályaorientációs nap.  

Csatlakozás a beiskolázási programhoz és a többi munkaközösség 

programjaihoz. A régió végzős tanulóinak fogadása. Személyes 

találkozás iskolánkban, közös program  

Farkas Erzsébet 

osztályfőnökök 

11.26.  

    

 

 

d
e

ce
m

b
e

r 

tevékenység felelős határidő megjegyzés 

Fogyatékossággal élők világnapja 

(a rehabilitációs munkaközösséggel együtt)  

Farkas Erzsébet 12.01.  

Beiskolázási program: Itt a helyed! Adventi vetélkedő szervezése a 

rehabilitációs munkaközösséggel közösen pályaválasztó tanulók 

számára Kapcsolódás a beiskolázási programhoz 

Farkas Erzsébet  

Dávid Andrea 

12.06.  

3. Tanítás nélküli munkanap. Interkulturális érzékenyítő program – 

népek karácsonya kapcsolódás a DÖK programjához. 

Szemléletformálás, érzékenyítés, esélyegyenlőség növelése, a másság 

értékeinek bemutatása: Saját élményen alapuló műhelymunka – 

Fogyatékkal élő emberek és a művészet 

Révész Rita 
osztályfőnökok 

pedagógusok 

12.21. mig 

 

ja
n

u
ár

 tevékenység felelős határidő megj 

Egyosztályban tanítók megbeszélése osztályfőnök, 

szaktanárok 
01.12.  
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Martin János Szakképző Iskola, 

Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola 
Levelezési cím: 3529 Miskolc, Áfonyás u.18./A 

Tel.: (46)-562-200 

e-mail:  martin.titkarsag@miskolc-szc.hu 

www.martinjanos.hu 

Munkaközösségi megbeszélés: félév záráshoz kapcsolódó 

teendők. A 2. projekt előkészítése A Pénzhét előkészítése A 

tankönyvrendelés megbeszélése 

munkaközösségvezető 01.12.  

Itt a helyed!  

Nyílt nap a város eltérő tantervű általános iskolái számára 

(tanulóknak és szülőknek) kapcsolódva mindegyik 

munkaközösséghez Kvíz összeállítása az iskolánkban 

választható szakmákról (online kitöltéssel) 

Vaszilné Kanizsay 

Katalin  

Köböl Zsoltné 

01.hó  

Magyar Kultúra Napja Farkas Erzsébet 

osztályfőnökök  
01.22.  

Dokumentáció ellenőrzése (napló, ellenőrzők, tájékoztatók) mkvez 01.15.  

 

fe
b

ru
ár

 

tevékenység felelős határidő megjegyzés 

Egyosztályban tanítók megbeszélése osztályfőnökök 02.06.  

Vizes élőhelyek világnapja: természetismeret óra keretében Szegedi Attila 02.03. öko 

A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja. Osztályfőnökök 
Kulik József 

02.25.  

Mit olvastál ma? – szövegérés verseny: hallás utáni, olvasott 

szöveg értése és kreatív írás (egészségneveléshez kapcsolódó 

szöveg – egészséges táplálkozás) 

Sólyom Ágota 02.25. eg. 

nev. 

 

m
ár

ci
u

s 

tevékenység felelős határidő megjegyzés 

Fogadóóra, egyosztályban tanítók megbeszélése osztályfőnökök 

szaktanárok 
03.03.  

Munkaközösségi megbeszélés: A 4. és 5. témahét: Digitális 

Témahét és Fenntarthatóság Témahét előkészítése. 

Projektelőkészítés 

munkaközösségvezető 03.03.  

1. témahét: Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete  Révész Julianna Rita 

Németh Judit 
03.07-

11. 

innov 

4. tanítás nélküli munkanap: módszertani nap. (Feladatlapok 
összeállítása, beválása) 

mk. vezető 03-04.  

Kapcsolódás az Öko team munkájához: Víz, víz, tiszta víz… - A 

víz világnapja (környezeti nevelés – öko) 

Szegedi Attila 03.23. 

 

öko 

Bartók Béla születésnapja -zenei tehetségnap Sólyom Ágota  03.25. tehets. 

Rajz verseny: Kedvenc versem – verses mesém – felkészülés 

a költészet napjára 

Sólyom Ferenc és 

minden osztályfőnök 
03.30. tehets 
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Martin János Szakképző Iskola, 

Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola 
Levelezési cím: 3529 Miskolc, Áfonyás u.18./A 

Tel.: (46)-562-200 

e-mail:  martin.titkarsag@miskolc-szc.hu 

www.martinjanos.hu 
áp

ri
lis

 

tevékenység felelős határidő 
megjegyzé

s 

 Egy osztályban tanítók megbeszélése 
osztályfőnökök 

szaktanárok 
04.07.  

2. témahét: Kapcsolódás a Műszaki munkaközösség 

munkájához: Digitális témahét 

 Vasvenszki Györgyi  

Korbely Szilárd 

osztályfőnökök 

 innov 

Hozz egy verset! Költészet napja - április 11. 

(tehetséggondozás) 
Farkas Erzsébet 

magyartanárok 

április 

10. 
tehets 

A holokauszt áldozatainak emléknapja - megemlékezés 

osztálykeretben 

Lévayné H. M. 

Krajnyákné G. Zs. 

osztályfőnökök 

04.16.  

3. témahét: Fenntarthatóság-környezettudatosság témahete 

(környezeti nevelés). Kapcsolódva az agrár munkaközösség 

munkájához 

agrár munkaközösség 

osztályfőnökök, 

szaktanárok 

04.25.-

29. 
öko 

Dokumentáció ellenőrzése (napló, fejlesztési tervek, 

ellenőrzők, tájékoztatók) 
mkvez 04.22.  

 

m
áj

u
s 

tevékenység felelős határidő megjegyzés 

Fogadóóra, egy osztályban tanítók megbeszélése osztályfőnökök 

szaktanárok 
05.02.  

Munkaközösségi megbeszélés:  

Év közbeni mérések elemzése, felkészülés a kimeneti 

mérésre. Aktuális évvégi feladatok megbeszélése. 

szaktanárok, 

gyógyped., mkvez 

munkaközösségvezető 

05.07.  

6. tanítás nélküli munkanap: Miskolc város napja – családi nap - 

kapcsolódva az osztályfőnöki munkaközösség munkájához 

osztályfőnökök 05.11.  

7. tanítás nélküli munkanap: Szakmai nap mk.vez. 05.27.  

Év végi mérések összehangolása, aktualizálása 

együttműködve a mérés munkacsoporttal  

05..  

 

jú
n

iu
s 

tevékenység felelős határidő megjegyzés 

Egy osztályban tanítók megbeszélése osztályfőnökök 06.04.  

adminisztrációs feladtok: naplók lezárása 

egyéni fejlesztési tervek lezárása, eredmény rögzítése 

szaktanárok, 

gyógyped., 

szakkörvezetők 

06.25.  

Dokumentáció ellenőrzése (napló, fejlesztési tervek, 

ellenőrzők, tájékoztatók, füzetek, dolgozatfüzetek) 

munkaközösség-

vezető 

06.25.  
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Martin János Szakképző Iskola, 

Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola 
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Tel.: (46)-562-200 

e-mail:  martin.titkarsag@miskolc-szc.hu 

www.martinjanos.hu 

A munkatervben használt rövidítések (programok kapcsolódása) 
 

1. TÁMOP-3.1.4.B-11/2-2012-0002 „Sokféleség, méltányosság, lehetősség”- 
Migráns projekt 

2. TÁMOP – 3.1.6-11/2-2011-0017 „Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató 
eszközök beszerzése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 
együttnevelésének támogatása érdekében” 

3. NTP-FTP-15 Tehetséggondozó program 
4. Ökoiskola munkaterv 
5. Innovációs programok működtetése a szervezeti kultúrában a tanítás – tanulás 

folyamatába  
6. Erasmus pályázat 

MIG 
 
támop 
 
 
 
tehetség 
öko 
innováció 
 
Erasmus 

 

A munkaközösség tagjai  

Tamkó Sarolta  

Dávid Andrea  

Németh Judit  

Kulik József  

Szegedi Attila  

Hortobágyi Orsolya  

Takács Veronika  

Köböl Zsolt Lászlóné  

Farkas Erzsébet  

Vaszilné Kanizsai Katalin  

Sólyom Ágota  

Sólyom Ferend  

Révész Rita  

 

  



 

 

 

 

13 

 

 

Martin János Szakképző Iskola, 

Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola 
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Tel.: (46)-562-200 
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Melléklet: Hospitálási napló minta 
 
 

Hospitálási napló 

 
Pedagógus neve:   ___________________________________________________________________  

Látogatás helye:   ___________________________________________________________________  

Műveltségi terület:  __________________________________________________________________  

Tantárgy:   ___________________________________________________________________  

Téma/tananyag:   ___________________________________________________________________  

Osztály:   ___________________________________________________________________  

Látogató neve:   ___________________________________________________________________  

Dátum:  ___________________________________________________________________  

 

Idő Az óra/foglalkozás menete Megjegyzések 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Reflexió 

  



 

 

 

 

14 

 

 

Martin János Szakképző Iskola, 

Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola 
Levelezési cím: 3529 Miskolc, Áfonyás u.18./A 

Tel.: (46)-562-200 

e-mail:  martin.titkarsag@miskolc-szc.hu 

www.martinjanos.hu 

Gyógypedagógiai – rehabilitációs munkaközösség 

Alapdokumentumok 
 
Jogszabályok, melyek meghatározzák intézményünk habilitációs, rehabilitációs tevékenységét. 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról 
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet  a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 
2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről  
12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 
 
Az új szakképzési törvény végrehajtási rendelete előírja a szakmai program részeként a sajátos 
nevelési igényű tanulók részére a Fejlesztési Program kidolgozását, melyet intézményünk 2020. 
júniusban részletesen kidolgozott. 
 

2021. szeptember 01. állapot szerint iskolánkba 253 fő sajátos nevelési igényű tanuló iratkozott 

be. A fogyatékosság típusa és súlyossága alapján kimutatott tanulói összetételt az alábbi 

táblázat mutatja. 
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Martin János Szakképző Iskola, 

Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola 
Levelezési cím: 3529 Miskolc, Áfonyás u.18./A 

Tel.: (46)-562-200 

e-mail:  martin.titkarsag@miskolc-szc.hu 

www.martinjanos.hu 

Célkitűzések és megvalósulásuk 
 

A rehabilitációs foglalkozás célkitűzései A célkitűzések 
megvalósulásának 
indikátorai 

Tantárgyi alapkészség fejlesztés 
Enyhe értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott) 

• szocializációja, eredményes társadalmi integrációja 

• a fejlesztés a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó fejletlen vagy sérült funkciók 
korrigálására, kompenzálására, az eszköztudás fejlesztésére, a felzárkóztatásra, a 
tanulási technikák elsajátítására, a szociális képességek fejlesztésére, az önálló 
életvezetésre irányul, és a programokon, tréningeken keresztül valósul meg,  

• a folyamatos vagy szakaszos pedagógiai diagnosztizálás 
Középsúlyos értelmi fogyatékos (értelmileg akadályozott) 

• a megismerő tevékenység zavarainak leküzdése, a tanulási és a munkaképességbeli 
hibák javítása, a hiányosságok, készségek, képességek kialakítása, pótlása  

o a nyelvi fejlődés zavarainak kiküszöbölése 
o a mozgás, a manuális képesség zavarainak javítása, kiküszöbölése  
o az érzelmi – akarati - szociális fejlődés zavarainak leküzdése 

• felzárkóztatás, a korrekció elősegítése 

Tantárgyi 
mérések  

Szurdopedagógia: hallássérüléssel élők fejlesztése 

• Különböző (beszéd) hangok differenciálása 

• Időben való tájékozódási képesség fejlesztése 

• Egyszerű, majd bonyolultabb utasítások végrehajtása, meghatározott cselekvés 
elvégzése 

• Segédeszközök használatának elsajátítása (hallókészülék) 

• gesztusjelek megismerése 

• Mindennapos probléma megoldásának elképzelése, sejtés megfogalmazása 

Egyéni 
fejlesztési 
tervek 
 

Tiflopedagógia: látássérüléssel élők fejlesztése 

• A látóképesség rendszeres és tudatos gyakoroltatása, a kompenzáló technikák 
megtanulása, más érzékszerv bevonásával: mozgásérzékelés, tapintás, hallás.  

• Vizuális észlelés és figyelem és emlékezet és képzelet fejlesztése 

• Vizuális analízis szintézis fejlesztése 

• Alak-háttér differenciálás fejlesztése 

• Szem-kéz koordináció ügyesítése 

• Vizuális támpontok keresése a közlekedés során, auditív ingerek figyelése 

• A vizuális gondolkodás és ábrázolás fejlesztése 

Egyéni 
fejlesztési 
tervek 

Logopédia, beszédfejlesztés 

• beszédnevelés, beszédfejlesztés, gondozás célja, hogy biztosítsa a beszédhibás, 
beszédzavarral küzdő egyén személyiségének töretlen fejlődését, az egyén 
célkitűzéseinek megvalósulását, az optimális szocializációt 

• beszédhibák javítása, korrekciója, beszéd rendellenességeinek korrigálása 

• percepciós fejlesztés 

• beszédkedv fokozása 

• beszédgátlások oldása 

• az egyéb pszichés fejlődés zavarainak (tanulási zavarok: dyslexia, dysgraphia, 
dyscalculia)  kezelése 

• szókincsbővítés 

• szövegértés fejlesztése 

Egyéni 
fejlesztési 
tervek 
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Szomatopedagógia, mozgásfejlesztés 
Fitoterápia: 

• Hatékony tanulási technikák átadása és elsajátíttatása a tanulóval (oldott 
helyzetben könnyebb tanulás) 

• Innovatív relaxációs technikával tanulási hatékonyság 

• Fogadja el önmaga és mások különbözőségeit 

• Legyen elégedett önmagával, amennyiben nem, legyen képes változtatni rajta. 

• Tudja tolerálni saját viselkedését stressz helyzetekben.  

• Stressztűrő képesség fejlesztése 

• Kezdeményező képesség fejlesztése a kialakult szituációban, szerepjáték 
Mozgásfejlesztés: 

• A helyes testtartás kialakítása 

• Kontraktúrák oldása 

• A légzés szabályozása 

• Scolioticus tartás megelőzése, korrigálása 

• A mozgásszervi elváltozások korrigálása   
Rehabilitációs úszás: 

• Testi és lelki sérülések gyógyítása 

• Fájó és beteg izületek és izmok szabad mozgáshoz segítése 

• Izmok erősítése 
Lovas terápia: 

• Ismerje, tudja és ismerje fel a különböző lófajtákat, jellemzőit 

• Rendelkezzen a lótartáshoz szükséges ismeretekkel 

• Tudjon feladatot végezni a lóval, tudja alkalmazni a tanult segítségeket, 
hangadásokat, testsúlyáthelyezéseket 

• Képes legyen új összefüggésekben gondolkozni, újabb feladatokat kigondolni 

• Tudjon csoportban, társaival együtt dolgozni, feladatvégzéskor együttműködésre 
legyen képes 

• Képes legyen elviselni a különböző taktilis, akusztikus és ingereket 

• ismerje meg a felelősségteljes állattartás velejáróit 

Egyéni 
fejlesztési 
tervek 

Pszicho-szociális fejlesztés: 

• Az érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, koncentráció, grafomotoros ügyesség, 
tájékozódás, gondolkodás, vizuomotoros koordináció fejlesztése 

• A bazális stimuláció, a logopédia, a szociális és kommunikációs tevékenységek 
segítése 

• A művészeti foglalkozások során a dráma, a zene, a tánc, az ábrázolás 
személyiségfejlesztő hatásának érvényesítése 

• A mozgásállapot javítása, sporttevékenység. 

Egyéni 
fejlesztési 
tervek 

Autizmussal élők fejlesztése: 

• Ön – (esetleg köz) veszélyes viselkedések kezelése. 

• A családi élettere veszélyeztető viselkedés kezelése. 

• Taníthatóság és csoportba való beilleszkedés kialakítása. 

• Iskolán kívüli környezethez való adaptív viselkedés kialakítása.  

Egyéni 
fejlesztési 
tervek 
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o Foglalkozáslátogatási terv 
 

Látogatandó pedagógus tantárgy hónap hospitáló pedagógus 

Vaszilné Kanizsay Katalin tantárgyi rehabilitáció november munkaközösségvezető, érdeklődő 

pedagógusok 

Fülöp Pető Eszter mozgásfejlesztés február munkaközösségvezető, érdeklődő 

pedagógusok 

o Horizontális tanulás, belső képzések terve 
  

Téma előadó résztvevők dátum 

Mérés – értékelési feladatok módja, eszköze, módszere.  Az 

értékelés szempontjai, menete. Konklúziók megfogalmazása 

A tanügyi dokumentációk egységes vezetése, kiemelt 

szempontok. Pl. KRÉTA napló, egyéni fejlesztési tervek, 

betétívek és külívek vezetése 

Farkas Erzsébet gyógypedagógusok szeptember 

SNI kategóriák bemutatása Fülöp Pethő 

Eszter 

oktatók, szaktanárok, asszisztensek március 

o Munkaközösségi megbeszélések témái 
 

szeptember 2021/22-es tanév feladatainak megbeszélése, Tanügyi dokumentumok vezetése, 

alkalmazása. Bemeneti mérések megbeszélése, új mérési feladatok kiválasztása, értékelési 

szempontok megbeszélése 

Rehabilitációs csoportok- (tantárgyi rehabilitáció, beszédfejlesztés, pszichoszociális, 

pszichológiai, látás, hallás, mozgásfejlesztési, autizmussal élők) kialakítása 

október Új szakértői vélemények, értelmezése, értékelése, megbeszélése, fejlesztési tervek frissítése 

Tájékoztatási kötelezettség az egyéni fejlesztési tervekről a KRÉTÁ-ban a szülők felé 

Eszközkölcsönzés megszervezése.  

Egy osztályban tanítók megbeszélése tervezése, ütemezése 

január  Félév záráshoz kapcsolódó teendők.  

Tanulók értékelése, fejlesztési terv szükség szerinti módosítása 

április aktualitások megbeszélése, esetmegbeszélés, jó gyakorlat megosztása: a játék szerepe a 

képességek kibontakoztatásában 

május Év közbeni fejlődés elemzése, felkészülés a kimeneti mérésre, aktuális évvégi feladatok 

megbeszélése. Kimeneti mérések előkészítése, megbeszélése, a feladatok elosztása. A 

felülvizsgálati kérelmek előkészítése. Egyéb aktualitások megbeszélése 

Tevékenységek időrendben 
 

Tervezett feladat Felelős Tervezett idő 

Fejlesztő helyiségek berendezése gyógypedagógusok 2020.augusztus 

Fejlesztő eszközök készítése, felvétele raktárból 
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Tanmenet-ütemtervek készítése 

Munkaközösségi értekezlet: 

• 2021/22-es tanév feladatainak megbeszélése 

• Tanügyi dokumentumok vezetése, alkalmazása 

• Bemeneti mérések megbeszélése, új mérési feladatok 

kiválasztása 

• Értékelési szempontok megbeszélése 

Rehabilitációs csoportok- (tantárgyi rehabilitá-

ció,beszédfejlesztés, pszicho-szociális, pszichológiai, látás, 

hallás, mozgásfejlesztési, autizmussal élők) kialakítása 

munkaközösség 

vezető 

 

 

 

 

a szakirányú 

gyógypedagógus 

2020.szeptember 

 

 

 

 

 

Dokumentumok összegyűjtése (Tanmenet, egyéni fejlesztési 

lapok, betétívek, külívek) 

Munkaközösség 

vezető 

2020. 09.15. 

Tanügyi dokumentációk ellenőrzése (Egyéni fejlesztési lapok; 

betéti ívek, külívek, KRÉTA napló, tanmenetek) 

A fenti dokumentumok minden hónapban folyamatosan 

ellenőrzésre kerülnek. 

Munkaközösség 

vezető 

 

2020. 09.18. 

Siketek világnapja Fülöp- Pető Eszter 2020.09.24. 

Munkaközösségi értekezlet: 

• Új szakértői vélemények, értelmezése, értékelése, 

megbeszélése  

• Fejlesztési tervek frissítése 

• Tájékoztatási kötelezettség az egyéni fejlesztési 

tervekről a KRÉTÁ – ban a szülők felé 

• Belső továbbképzés megszervezése 

• Eszközkölcsönzés megszervezése 

• Egy osztályban tanítók megbeszélése tervezése, 

ütemezése 

Munkaközösség 

vezető 

gyógypedagógusok 

iskolapszichológus 

2020. október 

Mentori feladatok: gyógypedagógiai – gyógypedagógiai 

pszichológiai ismeretek átadása a szakoktatók számára( az SNI 

tanulók személyiségjegyei) 

munkaközösségvez 

gyógypedagógusok 

2020. október 

 

Bekapcsolódás az intézményi munkatervi feladatokba 

(folyamatos) 

munkaközösségvez 

gyógypedagógusok 

2020. október 

Tanügyi dokumentumok ellenőrzése 

• adminisztrációs munka ellenőrzése: KRÉTA, 

fejlesztési tervek, betéti ívek. 

 

munkaközösségvez 2020. november 

Egy osztályban tanítók megbeszélése (szükség szerint 

korábbi hónapokban is, akár több alkalommal is aktualizáltan) 

Esetmegbeszélések 

munkaközösségvez 2020. november 

Óralátogatás 

Tantárgyi rehabilitáció 

munkaközösségvez 2020. november 

Beiskolázási akcióterv 

együttműködés az oktató kollégákkal 

 

gyógypedagógusok, 

iskolapszichológus 

fejlesztőpedagógus 

2020. december 

Fogyatékos emberek világnapja 

 

gyógypedagógusok 

 

2020. december. 

03. 
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Munkaközösségi értekezlet 

• félévi mérések, vizsgálati anyagok, eszközök, 

protokoll kialakítása, előkészítése.  

gyógypedagógusok, 

munkaközösség - 

vezető 

2021. január 

Tanügyi dokumentumok ellenőrzése 

• adminisztrációs munka ellenőrzése: KRÉTA, 

fejlesztési tervek, betéti ívek stb. 

munkaközösség - 

vezető 

2021. január 

Óralátogatás 2. 

Tantárgyi rehabilitáció 

munkaközösség - 

vezető 

 2021. január 

Egy osztályban tanítók megbeszélése, fogadóóra gyógypedagógusok, 

oktatók 

2021. február 

SNI - Integráció  - inklúzió az iskolánkban  Fülöp- Pethő Eszter 

Rozinay Zoltán 

2021. március 

Egy osztályban tanítók megbeszélése, fogadóóra gyógypedagógusok 2021. március 

Munkaközösségi értekezlet: 

• aktualitások megbeszélése 

• esetmegbeszélés 

• jó gyakorlat megosztása: a játék szerepe a képességek 

kibontakoztatásában 

 

Révész Júlianna Rita 

 

2021. április 

 

 

Az autizmus világnapja Dávid Andrea 2021. április 02. 

Munkaközösségi értekezlet: 

• Kimeneti mérések előkészítése, megbeszélése, a 

feladatok elosztása 

• A felülvizsgálati kérelmek előkészítése 

• egyéb aktualitások megbeszélése 

gyógypedagógusok, 

oktatók,  

munkaközösség 

vezető 

2021. május 

Szülői fogadó óra gyógypedagógusok, 

oktatók 

2021. május 

Következő tanévi feladatok tervezése munkaközösség 

vezető 

gyógypedagógus 

2021. június 
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A munkaközösség tagjai  

Tamkó Sarolta  

Dávid Andrea  

Fülöp Pető Eszter  

Lénárt György  

Kassai Balázs  

Rozinay Zoltán  

Köböl Zsolt Lászlóné  

Farkas Erzsébet  

Vaszilné Kanizsai Katalin  

Csoma Erzsébet  

Révész Rita  
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